Styrelsemöte SPHK Södra 2017-02-28
Närvarande: Sverker Björk, Cecilia Almen, Ankie Laursen, Ida Björk, Marcus Hammer
Christensen, Niklas Strumbecker
§1 Mötets öppnande
Ordförande Sverker Björk öppnade mötet och hälsade alla välkomna!
§2 Dagordningen godkännande
Dagordningen godkändes utan tillägg.
§3 Rapporter och skrivelser (från kassör, sekreterare, kommittéerna)
Kassören rapporterade att vi har 79 552 kr på kontot och i övrigt ligger inget på ingång eller utgång
just nu.
Sekreteraren hade inget att rapportera
Aktivitetskommitéen hade inget att rapportera
§4 Hapimagdraget
Beslutades att förlägga vårens Hapimagdrag till 1-2 april. Information kommer snarast att läggas ut
på hemsida samt Facebook och i Tävlingskalendern. Beslutade även att köpa in priser för max
2000 kr.
Uppdrag kommer även att ges till Tävlingskommitéen att undersöka om Meritering för samojed i
samband med höstens Hapimagdrag. Dels behövs sträckan på minst 10 km kunna fastställas och
ansökan måste komma in i god tid till SPHK Samojed för att få det godkänt som meriteringstillfälle.
§5 Vaggerydsutställningen
Planeringen flyter på bra och det mesta är redan klart. Beslutades att köpa in priser för max 3000
kr.
§6 Årsmötet
Årsmöte beslutades till Lördag 1 april i samband med Hapimagdraget och information om detta
kommer att läggas ut snarast.
Vissa avgångar kommer att ske i nuvarande styrelse och valberedningen jobbar på att fylla dessa.
§7 Scootrarna, utlåning, placering
Klubben har nu köpt in 2 st scootrar en av märke Gravity och en Kotzka. Dessa att på något sätt
vandra runt så att medlemmarna får en möjlighet att låna och testa. Nu först planeras de att tillgå
vid Happimagdraget, Skånedraget och Vaggerydsutställningen. Beslutades även att köpa in den
3:e som troligtvis blir av märke Kotzka då distriktet är så stort och de ska kunna finnas tillgängliga
på ett bra sätt.
§8 Övriga frågor
Frågan inkom om det fanns någon form av arbetsbeskrivning för styrelsen vilket inte finns i
dagsläget.
Påpekades återigen att det brådskar med att få ut info om Happimag!
§9 Mötets avslutande
Ordförande Sverker Björk avslutade och tackade för mötet.

Vid protokollet
Ankie Laúrsen

